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 :عنه ر الدراسي ومعلومات عامةبالمقر  أ( التعريف
  SEDU 422  المقرر:رمز   التدريب الميداني   المقرر: اسم- 1 .1
  ساعات( 3)  الساعات المعتمدة:  عدد- 2 .2
 التربية الخاصة أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي.  البرنامج- 3 .3
 اللغة العربية   .5 لغة تدريس المقرر:  – 4 .4
 محمد عبد الغني  د.  الدراسي:  اسم منسق المقرر- 5 .6
 السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: -6 .7

  ثامن المستوى ال   السنة الرابعة
 

 المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:- 7 .8
  ، التقييم والتشخيص الحالةدراسة  التدريس،طرق 

 دت(: المتطلبات اآلنية لهذا المقرر )إن وج- 8 .9
 ال يوجد

 موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: - 9
 (القاعات التدريسية)

 التدريس اسلوب – 10
  %78 النسبة المئوية:  35 محاضرات تقليدية –أ 

  % 0 النسبة المئوية:  - مختلط )تقليدي، عن بعد(-ب 
  % 22 المئوية:النسبة   10 التعلم االلكتروني –ج 
  % 0 النسبة المئوية:  - مراسله –د 
  %0 النسبة المئوية:  - اخرى-هـ 

 مالحظات:
........................................................................................................... 
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 ( األهداف:ب
 :هو الهدف األساسي من هذا المقرر ما-1

 الدروس العملية في مجال تخصصه  وأداء بعض على إعدادتدريب الطالب   -
 مجال تخصصه  والجماعية فيتدريب الطالب على عمل الخطط الفردية  -
 واإلحالة.تدريب الطالب على التقييم والتشخيص  -
 تدريب الطالب على تعليم المهارات المختلفة للطالب  -

 الدراسي.المقرر ير وتحسين صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطو -2
  والتصوير.توفير األدوات التقنية والمعامل وخدمات االنترنت وخدمات الطباعة 

 
 :الدراسيج( توصيف المقرر  

 تناولها: التي سيتمالموضوعات -1

 قائمة الموضوعات
عدد 
 األسابيع

 ساعات التدريس

التدريب الميداني وأهميته وأهدافه  مفهوم   1 3 
 3 1  األطفال ذوي االحتياجات الخاصة  احتياجات 
 3 1  وكيفية بنائها  البرامج التربوية الفردية في مجال التربية الخاصة 
طرق تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية    1 3 
التخصص.التدريب على القيام بتنفيذ بعض الدروس في مجال     1 3 

 3 1 االختبار االول 
المدى.لتدريب على بناء بعض الخطط طويلة المدى ومتوسطة ا   2 6 
المختلفة.بعض األهداف للوحدات الدراسية التدريب على صياغة     1 3 
القدرة على المشاركة الفعالة مع أسرة المدرسة في تنفيذ اليوم الدراسي      1 3 
القدرة على تشخيص بعض الحاالت الواردة إلى المدرسة     1 3 
الختبار الثاني ا  1 3 

التدريب على تقييم بعض الزمالء أثناء الحصة      1 3 
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 3 1  .الدراسيةالتدريب على تقييم األطفال بعد أداء المعلم للحصة  
 3 1  .التدريب على ممارسة المهنة بشكل جيد بدون توجيهات من المشرف 

  فصل دراسي(:  مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل-2
 

 المختبر فصول دراسية المحاضرة
عملي/ميداني/      

 تدريبي
 االجمالي أخرى

ساعات 
 التدريس

3   
 

- - -.  - 
45 

الساعات 
 3 - - - - 3 المعتمدة

 
  اليوجد ساعات دراسة خاصة إضافية / ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيا  -3
الوطني للمؤهالت ومالئمتها مع طرق التقويم  باإلطارستهدفة وفقا لمجاالت التعلم مخرجات التعلم الم – 4

 واستراتيجيات التدريس.
 مجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت 

 )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(
استراتيجيات 

 طرق التقويم التدريس

A.0 المهارات المعرفية 
A.1 

 
علمية الخاصة التي تخدم أن يتعرف الطالب على الحقائق   ال

أسس التدريب الميداني لكل من اإلعاقة العقلية وصعوبات 

 . التعلم

ح الشرح والتوضي
ةوالحوار والمناقش  

 االختبار
  المالحظة

A.2    
A.3  أن يتعرف الطالب على إجراءات تصميم البرامج التربوية

  العالجية لذوي صعوبات التعلم واالعاقة العقلية
من خال ل   عمليالتطبيق ال

مدى مالئمة 
الخطط 
لألهداف 
 المنشودة 

A.4  معرفة باألنظمة واللوائح التنظيمية ان يتكون لدى الطالب

 المستجدة فيبمهنة التدريس وكيفية تطويرها وفق المتغيرات 

    لصعوبات التعلم واالعاقة العقلية
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 مجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت 
 )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

استراتيجيات 
 طرق التقويم التدريس

B.0  المهارات اإلدراكية 
B.1    
B.2 ة حلول االبداعية في حل المشكالت المتعلقأن يطبق الطالب ال

وبات التعلم بالتدريب الميداني فيما يخص كل من اإلعاقة العقلية وصع  
ل استراتيجيات ح

 المشكالت
 مدى التقدم في
 حل المشكالت 

B.3  ضل المصادر العلمية المتنوعة للوصول إلى أف يستخدم الطالبأن
لتعلم.عقلية وصعوبات افي التدريب الميداني لإلعاقة ال النتائج  

 استخدام 
 البوربوينت
 والعروض

من خالل 
م مالحظة وتقيي

عروض 
الطالب 
 التقديمية

C.0 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 
C.1  الذاتي شخصيته المهنية ويتحمل مسؤولية النمو  الطالب منأن يطور

 التعلم.عوبات اإلعاقة العقلية وصأثناء تقييم وتشخيص ذوي  للتعامل
تشجيع الطالب 

على القيادة 
 والمبادرة 

المالحظة 
وتصويب 

األخطاء إن 
 وجدت

C2 التطبيق الميداني لذوي خالل الفريق الواحد  الطالب بروح أن يعمل

  التعلم.اإلعاقة العقلية وصعوبات 
من خالل 
 المالحظة

 
 االختبارات

C.3 اثناء  ة والمهنيةأن يتصرف الطالب بمسؤولية في عالقاته الشخصي

  اإلعاقة العقلية وصعوبات التعلم. التطبيق الميداني. تجاه
مالحظة تفاعل 

الطالب اثناء 
التدريب والتعامل 

مع الطلبة 
 والمعلمين 

من خالل 
مالحظة تفاعل 

 الطالب.

D.0 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 
D.1 اصل شفهياً وكتابياً مع االخرين بشكل أن يكون الطالب قادراً على التو

اثناء التدريب الميداني في كل من اإلعاقة العقلية وصعوبات  فعال

 التعلم.
تدريب الطالب 
على التواصل 

  وفنياته

من خال 
مالحظة 
 الطالب 
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 مجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت 
 )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

استراتيجيات 
 طرق التقويم التدريس

D.2  تقييم وتشخيص أن يوظف الطالب تقنية المعلومات واالتصاالت في

 .بكفاءة وفاعلية ذوي اضطراب التوحد
تر استخدام الكمبيو 

تدريس ذوي 
 صعوبات التعلم
 واالعاقة العقلية 

المالحظة 
اء وتقويم األخط

 ان وجدت

D.3  األساليب الحسابية واإلحصائية في استخالص  يستخدم الطالبأن

بذوي صعوبات النتائج وتفسير المعلومات واقتراح الحلول المتعلقة 

 التعلم واالعاقة العقلية اثناء التدريب الميداني 

ئج استخالص النتا
حسب جدوال 

ة التصحيح الخاص
ا المعاقين عقليب

م وصعوبات التعل  

من خالل 
ج تدقيق النتائ

التي توصل 
 اليها الطالب

E.0 المهارات النفس حركية 
E.1  اقة العقلية اإلعلذوي  الزملالطالب إجراء التشخيص اأن يستطيع

لتصميم البرامج العالجية بدقة وصعوبات التعلم في التدريب الميداني 
 واتقان.ومهارة 

تطبيق بعض 
ة المقاييس الخاص  

من خالل 
 تطبيق بعض
 االختبارات ذات
 العالقة.

E.2    
E.3    
 
 خالل الفصل الدراسي تقويم الطالبمهام  ل. جدو5

 النسبة  األسبوع مهمة التقويم 
 التقويم النهائيمن 

1 
 

 %15  7ال  أو-6 ر أول اختبا

2 
 

 %15    13ال أو 12   اختبار ثاني

3 
 

 % 5    االنضباط في الحضور والمشاركات الفردية أو الجماعية 
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4 
 

 % 5   عن بعض الموضوعات ذات العالقة بالمقرر  أوراق عمل عرض 

5 
 

نهاية الفصل  االختبار النهائي 
 الدراسي 

 60 

 للطالب واالرشاد األكاديميالدعم  د.
  المكتبية.استقبال الطالب وتقديم الدعم أثناء الساعات 
 التدريس.أو موقع عضو هيئة  التواصل عن طريق البريد االلكتروني أو الجوال 
  للمرشد األكاديمي.االجتماعات الدورية 

 
 هـ   مصادر التعلم 

    الكتب المقررة المطلوبة:-1

   والتوزيع دار الفكر للنشر عمان، الخاصة.التربية  الميداني فيالتدريب    (2009)مسعود وائل 

 األسس النظرية والنماذج( التدريب الميداني في التربية الخاصة )2015العجارمة)هشام المكانين  -
ة التطبيقي  

عمان األردن  المسيرة،دار  -  

 الزهراء،في مسار التخلف العقلي، دار الميداني لطالب التربية الخاصة  ( التدريب2006مسعود)وائل 
 الرياض

 

 المراجع الرئيسة:-2

ذج ( التدريب الميداني في التربية الخاصة )األسس النظرية والنما2015العجارمة)هشام المكانين  - -
عمان األردن  المسيرة، ردا ،التطبيقي  

 الزهراء،، دار خلف العقليالميداني لطالب التربية الخاصة في مسار الت ( التدريب2006مسعود)وائل  -
 الرياض
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  بها:يوصى  والمراجع التيالكتب -3
  

 المراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت...الخ:-4
1- International Journal of Special Education 

 
 

2- The Journal of Special Education Exceptional Children 
 

3- Teaching Exceptional Children- 
           

4- European Journal of Special Needs Education   
  
5- Journal of the American Academy of Special Education Professionals  
 
6- Journal of Special Education 
 
 
7-  British Journal of Special Education- 
 
8- Learning Disabilities Association of America 

 
9- http://www.ldaamerica.org 

 

10- http://www.ninds.nih.gov/disorders/ learningdisab 
 
11- http://meanwhile.com/?domain=learningdisabiliti 

       

http://www.internationaljournalofspecialeducation.com/
http://www.ingentaconnect.com/content/proedcw/jse
http://journals.cec.sped.org/
http://journals.cec.sped.org/
http://www.tandf.co.uk/journals/routledge/08856257.html
http://aasep.org/aasep-publications/journal-of-the-american-academy-of-special-education-professionals-jaasep/index.html
http://www.proedinc.com/jse.html
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0952-3383&site=1
http://www.ldaamerica.org/
http://www.ninds.nih.gov/disorders/learningdisab
http://meanwhile.com/?domain=learningdisabiliti
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12- http://www.ldac-taac.ca/index-e.asp 

 
 مواد تعليمية أخرى:-5

  العمل.ورش 
  التدريبية.الدورات 
 الندوات والمؤتمرات 
 يميةأفالم تعل 
  معامل التدريس المصغر 
 

 و. المرافق الالزمة:
 المباني:-1

  القاعات التدريسية المجهزة والمناسبة  
 مصادر الحاسب اآللي:-2

  جهازdata show 
  أجهزة صوت 
 مصادر االنترنت 
 السبورة التفاعلية 

 مصادر أخرى:-3
  معامل 
 مركز للقياس والتشخيص  

 ت تطويره ز.  تقييم المقرر الدراسي وعمليا
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:-1

 النقاش والحوار مع الطالب 
 مالحظات الطالب 
 االستبيانات 
  

 استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو القسم:-2

http://www.ldac-taac.ca/index-e.asp
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 .تطبيق استبانة التقييم الذاتي 
 الب.تصميم ملف انجاز اعمال الط 
 تقرير األداء السنوي للقسم 
  

 عمليات تطوير التدريس:-3
 .تطبيق استراتيجية تعليم األقران بين مدرسي المقرر 
  تطبيق أساليب التعليم التعاوني 
  العروض التقديمية 
  

 عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب:-4
 وراق اإلجابة من قبل أعضاء القسم. تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بصورة دورية مراجعة أ

 )المصحح الثاني(
  تقييم ملفات انجاز اعمال الطالب 
  

 التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها: إجراءات-5
      .عمل مراجعة دورية لمحتوى المقرر، واالختبارات التحصيلية 
 ن تعيينات وتقاريرمتابعة مستمرة لما أنجزه الطالب م 
  االجتماعات الدورية لعضوات نفس التخصص لتحسين وتطوير المقرر 
  وسلبيات المقرر  ومناقشة ايجابياتـ كتابة تقرير   المقرر 
 ـ تقويم المقرر في ضوء نتائج تعلم المتعلم واقتراح أوجه التحسين والتطوير 

 
 رئيس القسم األكاديمي      منسق المقرر

 آل عثمان د. عبد العزيز بن عبد هللا االسم:  اصف العايدو . د االسم:

 آل عثمان عبد هللاد. عبد العزيز بن  التوقيع:  د. واصف العايد التوقيع:
 هــ 1436/  11/  16 التاريخ:  ـ هــ 1436/  11/  16 التاريخ:

 
 تم اعتماد توصيف المقرر 

. ـهـ 6143/  11/  16( بتاريخ 2في جلسة القسم رقم )  
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